ภาคผนวก ข
แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 1

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน :นางพิมพรรณี พรชวยกอบกุล
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :

เบอรโทรศัพท : 5707

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100
ผลการดําเนินงาน : สวนที่ 1 (รอยละ 20) และสวนที่ 2 (รอยละ 80)
สวนที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผน (รอยละ 20)
องคประกอบ
รอยละ
ผลงาน
รายละเอียดผลการดําเนินการ
1. การวางแผน
12
12
กระบวนการจัดทําแผน
1.1 มีการจัดเก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูล
หรือมีระบบขอมูลที่ใชสนับสนุน
กระบวนการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อ
กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของหนวยงาน
1.2 มีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
จากผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของ
หนวยงาน
1.3 มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ผานชองทางตาง ๆ
ความสอดคลองของแผน
1.4 โครงการ/กิจกรรมตองสอดคลองกับ
ขอมูลการวิเคราะหสถานการณ สภาพ
ปญหา เปาประสงค การพัฒนาและภารกิจ
ของหนวยงาน รวมทั้งตองตอบสนองและ
สงผลโดยตรงตอตัวชี้วัด

องคประกอบ

รอยละ

ผลงาน

2. การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

4

4

รายละเอียดผลการดําเนินการ
1.5 ตัวชี้วัดตองตอบสนองและสงผลตอ
การพัฒนาพื้นที่ สนับสนุนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกรุงเทพมหานคร
1.6 ตัวชี้วัดตองสนับสนุนแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
2561
1.7 ตัวชี้วัดตองสนับสนุนแผนเฉพาะดาน
อาทิเชน แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25612565)
ความครบถวนของแผนฯ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ตองมีรูปแบบ/องคประกอบของแผน
1.8 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป/
สถานการณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุผล
1.9 มาตรการและโครงการ/กิจกรรม
ประกอบดวย สวนที่ 1 การบริการดาน
สาธารณะ สวนที่ 2 การบริหารจัดการ
1.10 โครงการที่จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.11 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวม
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงานเผนแพรสูเว็บไซตของหนวยงาน
สอดคลองมิติการประเมินตามคํารับรองฯ
1.12 ตองนําตัวชี้วัดสนับสนุนการพัฒนา
ในมิติที่ 2-4 บรรจุไวในแผนราชการ
ประจําปของหนวยงานเพื่อใหเห็นภาพรวม
การดําเนินงานทั้งปของหนวยงาน
2.1 ในระบบติกตามและประเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily
plans) มีขอมูลของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงานทีค่ รบถวน
และรายงานความคืบหนาอยางตอเนื่อง
เปนรายไตรมาส (รอยละ 2)

องคประกอบ

3. การติดตามและประเมินผล

รอยละ

ผลงาน

4

4

ผลการประเมิน : (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึก)
องคประกอบ
1. การวางแผน

รายละเอียดผลการดําเนินการ
2.2 หนวยงานมีกระบวนการรายงาน
ติดตามความกาวหนาตามขอ 2.1 ตอ
หัวหนาหนวยงานเปนรายไตรมาส โดย
ใหพิมพจากระบบติดตามและประมเมินผล
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
(Daily plans) (รอยละ 2)
3.1 ในระบบติดตามและประเมิน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily
plans) มีขอมูลของโครงการ/กิจกรรมที่
สอดรับกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําของหนวยงานครบถวนและรายงาน
ความกาวหนาอยางตอเนื่องทุกเดือน
(รอยละ 2)
3.2 มีการรายงานความกาวหนาและ
ปรับปรุงรายละเอียดผลการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน โดย
สามารถอธิบายไดวาโครงการ/กิจกรรมนัน้
หนวยงานทําอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร
อยางไร และรายงานตอเนื่องประจํา
ทุกเดือน (รอยละ 2)

คะแนนเต็ม

12

2. การแปลงแผนไปสูกาปฏิบัติ

4

3. การติดตามและประเมินผล

4
รวม

20

คะแนนที่ได

สวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 80)
สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
(1)
ลําดับที่

1

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

(1) รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายคัดแยกที่แหลงกําเนิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2556

รอยละ 22
(5.83 ตัน)

รอยละ
156.91
(6.43 ตัน)

156.91

(2) รอยละของจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับ
การเฝาระวังและตรวจตรา
(ฝายเทศกิจ)

รอยละ 100

รอยละ 100

100

(4.78 ตัน)
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

2

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

3

3 (1) การสํารวจพื้นที่อันตรายและ
ทําแผนติดตั้งซอมแซมไฟฟา
(2) รอยละความสําเร็จในการติดตั้ง
ซอมแซมไฟฟาตามแผน
(ฝายโยธา)

รอยละ 80

รอยละ
177.60

222

4

(4) รอยละความสําเร็จในการ
เตรียมการแกไขปญหาน้ําทวมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขต
(ฝายโยธา)

รอยละ 100

รอยละ 100

100

5

(5) จํานวนครั้งของการดําเนินการ
ฝกซอมตามแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณะรวมงานกับ

อยางนอย 2 ครั้ง/ป

3 ครั้ง/ป

150

หนวยงานที่เกี่ยวของ (ฝายปกครอง)

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

6

(6) รอยละความสําเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มามาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)

รอยละ 100

รอย 100

100

7

(7) 1.จํานวนครั้งของการออก
ตรวจรถจอดและวิ่งบนทางเทา
2. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ใชทางเทา
( ฝายเทศกิจ)

2 ครั้ง/วัน

3 ครั้ง/วัน

150

4 ระดับมาก

4.52 ระดับ
มากที่สุด

113

4

3

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

8

รอยละของจํานวนพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

รอยละ 100
(2 ไร)

306
(4 ไร 2 งาน
65 ตรม.)

306

9

(9) จํานวนตนรวงผึ้งที่ไดปลูกใน
พื้นที่เขตบางกอกใหญ ใน
ปงบประมาณ 2561
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

2 ตน

4 ตน

200

10

(10) รอยละของการใหสวัสดิการ
และการสงเคราะหตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครแกเด็กดอยโอกาส
ที่เพิ่มขึ้น
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

รอยละ 5
( 7 คน)

รอยละ 66.67
(10 คน)

157.20

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

11

(11) ระดับความพึงพอใจของผูเขา
รับการบริการในการมาใชบริการ
ศูนยบริหารเงินออมครอบครัว
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

4 ระดับมาก

4.84 ระดับ
มากที่สุด

121

12

(12) รอยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษา (O-Net) ใน
โรงเรียนสังกัดสนข. เพิ่มขึ้น (ตาม
เกณฑที่กําหนด)
(ฝายการศึกษา)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

13

(13) จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

4 ครั้ง/ป

6 ครั้ง/ป

150

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

14

(14) รอยละการลงจุดแสดง
ตําแหนงพื้นที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝายทะเบียน ฝายโยธา)

รอยละ 100

รอยละ 100

100

15

(15) รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
(ฝายการคลัง)

รอยละ 100

รอยละ 100

100

16

(16) รอยละของจํานวนผูเขารวม
การสัมมนามีความรูผานเกณฑที่
กําหนด (ฝายปกครอง
ฝายการศึกษา ฝายรักษาความ
สะอาดฯ)

รอยละ 80

รอยละ 91.17

113.96

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

17

(17) รอยละของการแจงการประเมิน
ภาษีตามประมาณการที่สํานักการคลัง
กําหนดไว (ฝายรายได)

รอยละ 80

รอยละ 83.66

104.58

18

(18) จํานวนหัวขอที่สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต
สํานักงานเขตบางกอกใหญ ขอมูล
ณ 31 ส.ค. 61 (2 เรื่อง x 11
เดือน= 22 เรื่อง)
(ฝายปกครอง)

2 หัวขอ/เดือน
(22 เรื่อง)

ไดมากกวา
เปาหมาย
(76 เรื่อง)

345.45

19

(19) ระดับความพึงพอใจการ
ใหบริการ ณ ศูนยบริการราชการ
ฉับไวใสสะอาด (BFC) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ฝายปกครอง)

4 ระดับมาก

4.72 ระดับ
มากที่สุด

118

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

20

(20) จํานวนครั้งของการรณรงค
ประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนในการคัดแยกขยะอยาง
ถูกวิธีตามหลัก 3R และคัดแยกขยะ
อันตรายออกจากขยะทั่วไปกอนทิ้ง
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

12 ครั้ง/ป

44 ครั้ง

366.67

21

(21) รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรม
การปองกันโรคไขเลือดออกครบ 4
กิจกรรม
( ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละ 80

รอยละ 100

125

(22) จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬา
ใหกับประชาชนในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ
( ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

1,550 ครั้ง/ป

1,625 ครั้ง/ป

104.83

4

3

22

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

23

(23) รอยละความสําเร็จของ
โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย
ที่ไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป
พ.ศ. 2561
(ฝายโยธา)

รอยละ 80

100

125

24

(24) รอยละของกลุมเปาหมายที่ได
เขารวมกิจกรรม
( ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

รอยละ 80

รอยละ 100

125

(25) รอยละของจํานวนผูเขารับการ
ฝกอาชีพผานการประเมินตาม
มาตรฐานที่วิทยากรกําหนด
( ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

รอยละ 80

รอยละ 100

125

4

25

4

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

(1)
ลําดับที่

(2)
ตัวชี้วัด

(3)
เปาหมาย

(4)
ผลการ
ดําเนินงาน

(5)
รอยละความสําเร็จ
(4) X 100
(3)

26

(26) ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมจัดงาน
วันสําคัญอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
( ฝายปกครอง)

4 ระดับมาก

4.33 ระดับ
มาก

108.25

27

(27) รอยละของจํานวนชุมชนที่เบิก
จายเงินสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)

รอยละ 70

28

(28) รอยละของการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนเด็กที่มีอายุ
ครบ 7 ป (ฝายทะเบียน)

รอยละ 80

4

3

4

รอยละ 63.80

รอยละ 90.37
(ดําเนินการได
122 คน)

91.14

112.96

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจํานวน.....28......ตัว ไดคะแนน .................... คะแนน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของปริมาณ
มูลฝอยอันตรายคัดแยกที่
แหลงกําเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับป พ.ศ. 2556
จํานวน 4.78 ตัน)
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)
3

เปาหมาย
รอยละ 22
(5.83 ตัน)

ผลสําเร็จ
โครงการสนับสนุน
รอยละ 34.52 1. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
(6.43 ตัน)
ชุมชน
2. โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกมูล
ฝอยและนํามูลฝอยกลับมาใชประโยชน
4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ดําเนินการรณรงคสงเสริมใหความรูแก
ประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะรี
ไซเคิลมาใชประโยชนในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากขอมูลรานรับซื้อของเกา
การนํากิ่งไมใบไมมาใชประโยชนและการใชประโยชนจาก
เศษอาหาร ดําเนินการตั้งแตเดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60
ดําเนินการได ไดต่ํากวาเปาหมายปฐาน 25564..78
( ตัน)
ไตรมาสที่ 2 ดําเนินการรณรงคสงเสริมใหความรูแก
ประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะรี
ไซเคิลมาใชประโยชนในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากขอมูลรานรับซื้อของเกา
การนํากิ่งไมใบไมมาใชประโยชนและการใชประโยชนจาก
เศษอาหาร ดําเนินการตั้งแตเดือน ต.ค. 60 - มี.ค. 61
ดําเนินการได ต่ํากวาเปาหมายปฐาน 2556 (4.78 ตัน)
ไตรมาสที่ 3 -ดําเนินการรณรงคสงเสริมใหความรูแก
ประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะรี
ไซเคิลมาใชประโยชนในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากขอมูลรานรับซื้อของเกา
การนํากิ่งไมใบไมมาใชประโยชนและการใชประโยชนจาก
เศษอาหาร ดําเนินการตั้งแตเดือน ต.ค. 60 - พ.ค. 61
ดําเนินการต่ํากวาเปาหมายปฐาน 2556 (4.78 ตัน)
ไตรมาสที่ 4 -ดําเนินการรณรงคสงเสริมใหความรูแก
ประชาชน คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดนําขยะรี
ไซเคิลมาใชประโยชนในพื้นที่เขตตามแผนบริหารจัดการ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากขอมูลรานรับซื้อของเกา

หมายเหตุ

การนํากิ่งไมใบไมมาใชประโยชนและการใชประโยชนจาก
เศษอาหาร ดําเนินการตั้งแตเดือน ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
ดําเนินการได 6.43 ตัน ซึ่งทําไดสูงกวาเปาหมายปฐาน
2556 =4.78 ตัน อยู 1.65 ตัน คิดเปนรอยละ 34.52

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ความรวมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- แบบรายงานผลการจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใชประโยชน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- สภาพพื้นที่เขตการจราจรติดขัดรถเก็บขยะไมสามารถใชเวลาคัดแยกขยะได ประชาชนขาดแรงจูงใจการคัดแยกขยะ เนื่องจากมีรานรับซื้อขยะรีไซเคิลเพียง 2 ราน และเปนรานขนาด
เล็ก ราคารับซื้อขยะรีไซเคิลไมแนนอน ราคาถูก ประชาชนสวนใหญยังไมมีการคัดแยกขยะเศษอาหารมาใชประโยชนอยางจริงจัง เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่หมักทําปุย

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(2) รอยละของจุดเสี่ยง
ภัยไดรับการเฝาระวังและ
ตรวจตรา
(ฝายเทศกิจ)
4

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการสนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน (ตูเขียว)
2. โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน/
อาสาจราจร

1. จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมมีการตรวจตรา โดย
การจัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝาระวัง
ความปลอดภัยจากอาชญากรรม จุดเสี่ยงภัยตอการเกิด
อาชญากรรม (ตูเขียว) พื้นที่เขต จํานวน 6 จุด มีการตรวจ
ตราครบทั้ง 6 จุด โดยการออกตรวจ 3 ครั้ง/วัน/จุด
(สูงกวาเปาหมาย)
2. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณจุดเสี่ยง
ภัยตอการเกิดอาชญากรรม จํานวน 1 จุด บริเวณพื้นที่รก
รางในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโคงยายแหง) มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด
2 ครั้ง/วัน/จุด (สูงกวาเปาหมาย) และจุดเสี่ยงภัยตอความ
ปลอดภัยทางถนนที่มีการติดตั้งกลองวงจรปด CCVT
บริเวณหนาโรงเรียนที่มีการอํานวยความสะดวก
ดานการจราจร จํานวน 4 จุด มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด 1 ครั้ง/วัน/จุด
(บรรลุตามเปาหมาย)
หมายเหตุ – จุดเสี่ยงภัยตอความปลอดภัยทางถนนที่มี
การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณหนาโรงเรียนที่มี
การอํานวยความสะดวกดานการจราจร จํานวน 4 จุด มี
การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปด
ปรับขอมูลตามสํานักเทศกิจใหมีความสอดคลองกับแผน
บูรณาการรวมระหวางสํานักเทศกิจและสํานักงานเขต

4

รอยละ 100

รอยละ 100

4

4

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการสนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
3. จุดเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม (ตูเขียว) พื้นที่เขต
จํานวน 6 จุด มีการปรับสภาพแวดลอมครบ ทั้ง 6 จุด
(บรรลุตามเปาหมาย) โดยดําเนินการดูแลตัดแตงตนไม
จํานวน 4 จุด และดําเนินการปดลอมพื้นที่ จํานวน 2 จุด
4. การปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร
บริเวณหนาโรงเรียนในพื้นที่ ครบทั้ง 4 จุด โดยอํานวย
ความสะดวกดานการจราจรวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด (บรรลุ
ตามเปาหมาย)

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
- หากเจาหนาที่เทศกิจไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานตามภารกิจเรงดวนอื่น ซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําได
หลักฐานอางอิง
1. โครงการการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน (ตูเขียว) และโครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร
2 คําสั่งจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
3. สมุดควบคุมการตรวจตูเขียวประจําจุดตรวจพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
4. แบบรายงานเทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจราจร
5. ภาพถายการดําเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
6. ภาพถายการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมพื้นที่เสี่ยงภัย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(3) 1) การสํารวจพื้นที่
เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยง
อันตรายและจัดทําแผน
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาแสง
สวางเพื่อแกไขปญหา ใน
พื้นที่เสี่ยงฯ
2) รอยละของความสําเร็จ
ในการติดตั้ง/ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวางในพื้นที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ตามแผนที่กําหนด
(ฝายโยธา)

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
รอยละ
177.60

โครงการสนับสนุน
- การติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. มีแผนการติดตั้งไฟฟา จํานวน 12 ดวง ซอมแซมไฟฟา
จํานวน 180 ดวง รวมทั้งสิ้น จํานวน 192 ดวง
2. ดําเนินการติดตั้งแลว จํานวน 0 ดวง และซอมแซม
ไฟฟา จํานวน 341 ดวง รวมทั้งสิ้น จํานวน 341 ดวง

หมายเหตุ

3

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
1. พื้นที่สาธารณะไดดําเนินการติดตั้งไฟฟาจนเกือบเต็มพื้นที่แลว
2. ปญหาการเบิกจายคาติดตั้งไฟฟาใหมใหกับ กฟน. เนื่องจากมีการประกาศ พรบ. จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 สงผลใหบันทึกขอตกลง MOU ระหวาง กทม. กับ กฟน.
ฉบับเดิม ถูกยกเลิก ขณะนี้อยูระหวางรอแนวทางในการดําเนินการเบิกจายคาติดตั้ง
3. หลักฐานอางอิง
4. - แผนดําเนินการติดตั้งซอมแซม

หลักฐานอางอิง
- แผนดําเนินการติดตั้งซอมแซม
- สรุปรายงานประจําเดือน
- สําเนาหนังสือการไฟฟาเขตธนบุรี
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(4) รอยละความสําเร็จ รอยละ 100
ในการเตรียมการแกไข
ปญหาน้ําทวมในพื้นที่
รับผิดชอบของสํานักงาน
เขตบางกอกใหญ
(ฝายโยธา)

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รอยละ 100 1. โครงการพัฒนาคู คลองในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ (ไมใชงบประมาณ)
2. โครงการขุดลอกลํากระโดงอํานวยสุขจาก
คลองบางกอกใหญถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 214,700 บาท)
3. โครงการขุดลอกศาลเจาจากคลองบางกอก
ใหญถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 391,700 บาท)
4. โครงการขุดลอกคลองวัดอรุณ
(งบประมาณ 1,161,000 บาท)
5. โครงการขุดลอกลํากระโดงแยกคลองอภิชาติ
(งบประมาณ 107,900 บาท)
6. โครงการลํากระโดงขางอูตอเรือมิตรสายชล
(งบประมาณ 177,700 บาท)
7. โครงการปรับปรุงสันเขื่อนคลองวัดราชสิทธา
รามตั้งแตซอยอิสรภาพ 27 ถึงซอยอิสรภาพ 29
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคลองเสาหิน
ตั้งแตบานเลขที่ 121 ถึงบานเลขที่ 80

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานเขตจัดทําแผนการพัฒนา
คูคลองภายในพื้นที่เขตบางกอกใหญ
จํานวน 44 คลอง ๆ ละ 3 ครั้ง
2. ดําเนินการพัฒนาคูคลองจํานวน 44
คลอง ครบจํานวน 3 ครั้งทั้ง 44 คลอง
3. การพัฒนาขุดลอดคูคลอง และเปดทาง
น้ําไหล เปาหมาย 26,333 ม. ผลการ
ดําเนินงานถึงวันที่ 15 ก.ย. 61 จํานวน
26,333 ม. .
คิดเปนรอยละ 100.00 .
4. การทําความสะอาด/ลอกทอระบายน้ํา
ซอมแซมฝาทอ เปาหมาย 29,069 ม. .
ผลการดําเนินงานถึงวันที่ 15 ก.ย. 61
จํานวน 29,069 ม. .
คิดเปนรอยละ 100.00 .

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. เจาหนาที่ผูควบคุมงานโครงการติดตามงานอยางใกลชิด
ปญหา อุปสรรค
1. พื้นที่โครงการกอสรางมีบานรุกล้ําแนวเสนทางการกอสราง ทางเขา- ออกคับแคบ สงผลเครื่องจักรเขาไปดําเนินการไดลาชา
หลักฐานอางอิง
1. แผนการดําเนินการ
2. สัญญาจาง
3. ใบตรวจรับงาน
4. ใบเบิกจายเงิน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
-

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(5) จํานวนครั้งของการ
ดําเนินการฝกซอมตาม
แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

เปาหมาย
อยางนอย 2
ครั้ง/ป

ผลสําเร็จ
3 ครั้ง

โครงการสนับสนุน
1. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพเฝาระวัง
ภัยยาเสพติด
3. ฝกซอมตามแผนปองกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภัย สาธารณภัยและการกอ
การราย
4

4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. ฝกซอมภายนอกหนวยงาน จํานวน 2 ครั้ง
1.1 บริษัท พารา ฟารมาซูติคอล จํากัด เมื่อวันเสารที่
11 พฤศจิกายน 2560
1.2 อาคารชุด เดอะ พารคแลนด เพชรเกษม-ทาพระ
ในวันเสารที่ 2 ธันวาคม 2560
2. ฝกซอมภายในสํานักงานเขต 1 ครั้ง เมื่อวันศุกรที่ 8
มิถุนายน 2561

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ความรวมมือของกลุมเปาหมาย
2. เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ สถานที่ ในการฝกซอม
ปญหา อุปสรรค

กลุมเปาหมายบางราย ติดภารกิจในการปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการลา จึงไมสามารถเขารวมการฝกซอมได

หลักฐานอางอิง

1. แผนโครงการ 2. คําสั่ง 3. หนังสือเชิญวิทยากร 4. หนังสือรายงานผลการฝกซอม

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

5. ภาพถาย

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(6) รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
(ฝายสิ่งแวดลอมฯ)
4

เปาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
100

โครงการสนับสนุน
1. โครงการจางเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติงานใน
โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกคางในผักสด
2. โครงการจางงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
3. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
4

4

4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- กลุมเปาหมาย ไดแก สถานประกอบการอาหารประเภท
ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานอาหาร ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและไดรับปายรับรองอาหาร
ปลอดภัยระดับดี โดยสถานประกอบการทุกแหงตอง
1. ไดรับการตรวจประเมินผานเกณฑดานสุขลักษณะ
2. ไดรับการสุมตรวจอาหาร วัตถุดิน ผานเกณฑดานความ
ปลอดภัย
3. บุคลากรผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมหรือเรียนรูดวย
ตนเองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
และผานการทดสอบความรู
สถานประกอบการอาหารทั้งหมด 123 ราย ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี ดังนี้
1. สถานประกอบการอาหารประเภทตลาด 4 ราย
2. สถานประกอบการอาหารประเภทซูปเปอรมารเก็ต 1 ราย
3. สถานประกอบการอาหารประเภทมินิมารท 30 ราย
4. สถานประกอบการอาหารประเภทรานจําหนายอาหาร 88
ราย
สรุป – สถานประกอบการทั้งหมด 123 ราย ผานเกณฑ
มาตรฐานทั้งหมด 123 ราย คิดเปนรอยละ 100

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- แผนการปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ปญหา อุปสรรค

1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเพียงพอและขาดความรูทักษะในเรื่องเฉพาะนั้น ๆ
2. ประชาชนขาดความรู ความเขาใจและไมตระหนักถึงสิทธิของผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
3. ผูประกอบการดานอาหารไมตระหนักและไมใหความสําคัญในการมีสวนรวมแกไขปญหาและปฏิบัติงานที่ถูกตองตามมาตรฐานและสุขลักษณะที่ดี

หลักฐานอางอิง
-

แบบตรวจสอบประเมินการสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานที่จําหนายอาหาร ดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา
เลขหมายประจําตัวผูสัมผัสอาหาร
หมายเลขปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (เลข มอป.)

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
7. 1) จํานวนครั้งของการ
ออกตรวจรถจอดและวิ่ง
บนทางเทา

เปาหมาย
2 ครั้ง/วัน

ผลสําเร็จ
3 ครั้ง/วัน

2) ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ใชทางเทา
(ฝายเทศกิจ)

4 ระดับมาก

4.52
ระดับมาก
ที่สุด

โครงการสนับสนุน
- การจัดระเบียบการจอดรถบนทางเทา
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- จัดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือ
ขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตบนทางเทาใน
ถนนจรัญสนิทวงศ และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขต
บางกอกใหญ
3 ครั้ง/วัน

หมายเหตุ

1. สํารวจความพึงพอใจของประชาชนจํานวน 200 คน
ประชาชาที่ใชทางเทามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
2. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 4.52

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
- หากเจาหนาที่เทศกิจไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงานตามภารกิจเรงดวนอื่น ซึ่งอาจจะทําใหมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปได
หลักฐานอางอิง
1. โครงการการจัดระเบียบการจอดรถบนทางเทา 2. คําสั่งจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการจัดระเบียบทางเทาตามโครงการ “จับจริง ปรับจริง” รถจอดแล
ะวิ่งบนทางเทา 4. เอกสารประชาสัมพันธอื่น ๆ 5. ภาพถายการดําเนินการของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 6. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(8) รอยละของจํานวน
พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
4

เปาหมาย
รอยละ 100
(2 ไร)

(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

ผลสําเร็จ
รอยละ 306
(4 ไร 2 งาน
65 ตาราง
เมตร)

โครงการสนับสนุน
-โครงการคาใชจายบํารุงรักษาปรับปรุง
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไดรับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- เอกชนในพื้นที่มีการสรางพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เชน คอนโด เปนตน

ปญหา อุปสรรค
- สภาวะฝนตกชุก ทําใหการทํางานดานศัลยกรรมตนไมลาชา
หลักฐานอางอิง
- ฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ทําการสํารวจพื้นที่เหมาะสมในการสรางพื้นที่สีเขียวและ
ดําเนินการทําใหเปนพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(9) จํานวนตนรวงผึ้งที่ได
ปลูกในพื้นที่เขตบางกอก
ใหญในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(ฝายรักษาความสะอาดฯ)

เปาหมาย
2 ตน

ผลสําเร็จ
4 ตน

โครงการสนับสนุน
- โครงการปลูกตนรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูร
4

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ทําโครงการปลูกและขยายพันธตนรวงผึ้ง
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการปลูกตนรวงผึ้ง
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง สามารถปลูกตน
รวงผึ้งไดทั้งสิ้น 4 ตน
ครั้งที่ 1 – กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง ณ สวนบางกอกใหญ
โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครปลูก เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 จํานวน 2 ตน
ครั้งที่ 2 – กิจกรรมปลูกตนรวงผึ้ง ณ สวนบางกอกใหญ
โดยผูอํานวยการเขตบางกอกใหญ เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2561 จํานวน 2 ตน

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(10) รอยละของการให
สวัสดิการและการ
สงเคราะหตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครแกเด็ก
ดอยโอกาสที่เพิ่มขึ้น
ป 2560 จํานวน 6 คน
(ฝายพัฒนาชุมชนฯ)
4

เปาหมาย
รอยละ 5
7 คน

ผลสําเร็จ
เพิ่มขึ้น
รอยละ 66.67
(ดําเนินการ
จริงได 10
คน)

โครงการสนับสนุน
1. จางอาสาสมัครเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม
2. คาใชจายในการสนับสนุนเจาหนาที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาสb
4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- สํานักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกตองแลว
นําเรื่องเขาสูคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแลว จึงแจงสํานักงาน
เขตใหมารับเงินมารับเงินไปมอบใหกับผูไดรับความ
เดือดรอน (เด็กที่ดอยโอกาส) ซึ่งสํานักพัฒนาสังคมไดมี
บันทึกที่ กท 1505/2811 ลว. 14 ก.ย. 61 จํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 66.67

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
……………………- เงินสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กลาชาไมทันตอเวลาที่ผูปกครองตัองการใช ...........................................……………………………………………………………….
หลักฐานอางอิง
………- บันทึกที่ กท 5710/896 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 …………………………- บันทึกที่ กท 1505/2595 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ...…………………………………………….
… …- บันทึกที่ กท 5710/3730 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ………………………… - บันทึกที่ กท.1505/2811 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561………………………………………………….
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
……………- สํานักพัฒนาสังคมยังไมพิจารณาเงินใหความชวยเหลือ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
………… - เด็กตองขอใบรับรองการศึกษาในปการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(11) ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการในการ
เขามาใชบริการศูนย
บริหารเงินออมครอบครัว
4

เปาหมาย
4 ระดับมาก

ผลสําเร็จ
4.84
ระดับมาก
ที่สุด

โครงการสนับสนุน
- คาใชจายในการดําเนินงานศูนยสงเสริม
การบริหารเงินออมครอบครัวและ
แกปญหาหนี้สิน
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

ดําเนินการในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน
4 แหง 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ดําเนิน มีนักเรียนเขารวมจํานวน 100 คน เปน
นักเรียนระดับชั้นปวส.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม
2561 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก มีนักเรียนเขารวม
กิจกรรม จํานวน 111 คน เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4
- ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม
2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราช
ดําเนิน มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 130
คน เปนนักเรียนระดับชั้น ปวช.ป 1
- ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กรกฎาคม
2561 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก มีนักเรียนเขารวม
กิจกรรม จํานวน 101 คน เปนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2
- ครั้งที่ 5 วันที่ 10 กรกฎาคม
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีนักเรียน
เขารวมกิจกรรม จํานวน 111 คน เปนนักเรียน
เอกคอมพิเตอร

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการสนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

- ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กรกฎาคม
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี มีนักเรียน
เขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน
- ครั้งที่ 7 วันที่ 20 กรกฎาคม
2561 ณ โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 100 คน
- ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคม
2561 ณ โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 128 คน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
……ประชาชนและนักเรียนมีความสนใจในการแกไขปญหาหนี้สินและการออมเงินเพื่ออนาคต............................................……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
………ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……1. รายงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแกปญหาหนี้สิน ………………………………………..………………………………………………………………………….
……2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแกไขปญหาหนี้สิน .........................……………………………………………….
4

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
12 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตเพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
หมายเหตุ เกณฑที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
2561 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพิ่ม
รอยละ 10)

ผลสําเร็จ
100

โครงการที่สนับสนุน
1.โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกทม.
หมายเหตุ
งบประมาณ90,720.-บาท
-คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนทุกกลุม 2.โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
สาระการเรียนรู มีคะแนนสูงกวาระดั งบประมาณ ,272,000.-บาท
1
สังกัด และสูงกวาระดับประเทศ
3.โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพ โรงเรียนสังกัด กทม.
งบประมาณ ,669,800.-บาท
1
4.โครงการสงเสริมทักษะภาษาไทยใน
โรงเรียนสังกัดกทม. งบประมาณ
70,000.-บาท
5.โครงการสอนภาษาจีนงบประมาณ
649,200.-บาท
6.โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัด
กทม. งบประมาณ 14
,400.-บาท
7.โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน งบประมาณ
90,000.- บาท8.
โครงการสงเสริมสนับสนุนให นักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการ
เรียนรู งบประมาณ 70
,600.-บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
โรงเรียนเตรียมความพรอมใหนักเรียนใ วิเคราะหนร.
การสอบPre O-NET และO-NET ดังนี้ เพื่อวางแผน
1. วิเคราะหผลการเรียนในภาคเรีย1นที่ จัดการสอน
ปการศึกษา2560 ของนักเรียนชั้น
เสริมความรู
ประถมศึกษาปที่ ๖ ในแตละโรงเรียนเพื เดือนพ.ย. 60
จัดการสอนเสริมความรู
2. ร.ร.จัดกิจกรรมจัดสอนเสริมแบบเขม สอนเสริมแบบ
ใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เขมเฉพาะวัน
เสาร จํานวน
ทุกคน ที่มีความรูต่ํากวาเกณฑ
เปนรายวิชา จํานวน ๔ กลุมสาระการ 9 ครั้ง
เรียนรู คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร ระหวางเดือน
คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ ธ.ค. 60 –
- โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม ม.ค. 61
ประกอบดวย แผน/ตารางการสอนซอม
เสริมนักเรียนพรอมรูปถาย
3. ร.ร.จัดกิจกรรมการติวความพรอม ติวความพรอม
ใหกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ ๖ ทุกๆ วันหลัง
เลิกเรียน
ทุกคน ทุกวัน
- โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม ระหวางเดือน
แผน/ตารางการติวนักเรียนพรอมรูปถา ธ.ค. 60 –
ม.ค. 61

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
12 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตเพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
หมายเหตุ เกณฑที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
2561 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพิ่ม
รอยละ 10)

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
งบประมาณ 26
,200.-บาท
10.โครงการประชุมครู งบประมาณ
3,100.-บาท
11.โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน
หนวยยุวกาชาด งบประมาณ
93,000.-บาท
12.โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือ กทม
.
งบประมาณ42,500.-บาท
13.โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามยุวกาชาด กทม
.
งบประมาณ 47
,300.-บาท
14.โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียสนังกัดกทม.งบประมาณ
11,800.-บาท
15.โครงการจัดประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกัดกทม.
งบประมาณ 36
,000.-บาท

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
12 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตเพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
หมายเหตุ เกณฑที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
2561 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพิ่ม
รอยละ 10)

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
รายละเอียดผลการดําเนินงาน
16.โครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพขาราชการ กทม.และ
บุคลากรกทม.ตามรอยศาสตร
พระราชา งบประมาณ 318
,700.-บาท
17.โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกทม. งบประมาณ
2,819,400.-บาท
18.โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กทม. งบประมาณ,800.-บาท
42
19.โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
ปลอดภัยงบประมาณ 512
,900.-บาท
20.โครงการพัฒนาศักยภาพสูความเปน
ดานการดนตรีโรงเรียนในสังกัดกทม
งบประมาณ 20
,000.-บาท
21.โครงการประกวดขับรองเพลงพระรา
นิพนธโรงเรียนในสังกัดกทม.
งบประมาณ 10
,000.-บาท
22.ปรับปรุงโรงเรียนวัดทาพระ
งบประมาณ 494
,000.-บาท
23.ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
งบประมาณ,282,000.-บาท
2
24.ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
งบประมาณ 115
,000.-บาท

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
12 รอยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตเพิ่มขึ้น
(ตามเกณฑที่กําหนด) เมื่อเทียบกับปที่
ผานมา
หมายเหตุ เกณฑที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.
2561 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพิ่ม
รอยละ 10)
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ไมมี

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน
25.ปรับปรุงโรงเรียนวัดดีดวด
งบประมาณ,702,195.-บาท
1
26.ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหมพเิ รนทร
งบประมาณ 479
,000.-บาท

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงาน
- ถึงโรงเรียนในสังกัดฯ จะมีอัตรากําลังครูเต็มตามกรอบ แตก็ขาดครูวิชาเอกที่ตองการในแตละกลุมสาระ ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
- ปญหาสภาพครอบครัวของผูปกครองและความพรอมเรื่องเวลาในการติวของเด็กนักเรียนตอนเย็นและวันเสาร ไมเทากัน จึงทําใหเด็กบางคนติวไมครบ
- ผูปกครองไมชวยเรื่องการทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมใหเด็กเมื่อกลับถึงบาน
- ในจํานวนเด็กนักเรียนปกติทั้งหมด ที่เขารวมการทดสอบระดับ ชาติ
O-NET มีเด็กนักเรียนพิเศษเรียนรวมรวมสอบอยูดวย จึงทําใหผลคะแนนการสอบ O-NET ในภาพรวม
ไมดีเทาที่ควร (เนื่องจากผูปกครองไมประสงคพาเด็กนักเรียนไปทําใบรับรองทางการแพทยวาเปนเด็กพิเศษ)
หลักฐานอางอิง
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2560
- รายงานการเตรียมความพรอมการจัดสอนเสริมแบบเขมและการติวใหกับนักเรียน ชั้น ป.6
คําชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนตามเปาหมาย)

– ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(13) จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
4

เปาหมาย
4 ครั้ง/ป

ผลสําเร็จ
4 ครั้ง

โครงการสนับสนุน

- ครอบครัวรักการอาน

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 2 ครั้ง
ประกอบดวย
1.1 กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ผูเขารวม
กิจกรรม 80 คน
1.2 กิจกรรมในการเปดบานหนังสือวัดทา
พระ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ผูเขารวม
กิจกรรม 50 คน
2. ดําเนินการโดยใชงบประมาณรายจายประจําป
จํานวน 4 ครั้ง ประกอบดวย
2.1 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ
บานหนังสือวัดทาพระ ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน
2.2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ
บานหนังสือวัดทาพระ ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน
2.3 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนหลัง
โรงเรียนเสสะเวช ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน
2.4 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บาน
หนังสือวัดทาพระ ผูเขารวมกิจกรรม 51 คน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
…………เด็กมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
………ไมมี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หลักฐานอางอิง
1. รายงานผลการดําเนินงานโครงการครอบครัวรักการอาน
2. โครงการ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
………ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(14) รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพื้นที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคาร และตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน
4

เปาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการสนับสนุน
1. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการขออนุญาตกอสราง
2. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
ฝายทะเบียน
- การลงจุดฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน
2561 จํานวน 33 จุด (35 หลัง)
- รายงานผลการดําเนินการในระบบเอกสาร ระบบ
Daily Plans และรายงานสงสํานักผังเมือเปนรายเดือน
ทุกเดือน

ฝายโยธา
1. รายงานใหสํานักผังเมืองตามแบบ
กสผ. เปนประจําเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. ดําเนินการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการขอ
อนุญาตมีรายละเอียด ดังนี้
ต.ค.60 = - ราย, พ.ย.60 = 9 ราย,
ธ.ค.60 = 8 ราย, ม.ค.61 = 5 ราย,
ก.พ.61 = 5 ราย, มี.ค.61 = 8 ราย,
เม.ย.61 = 6 ราย, พ.ค. 61 = 6 ราย,
มิ.ย.61 = 9 ราย, ก.ค. 61 = 9 ราย, ส.ค. 61
= 5 ราย, ก.ย. 61= 1 รวมทั้งสิ้น 72 ราย

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. โปรแกรมการลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานของสํานักผังเมือง
2. การสอนงานใหคําแนะนําการประสานงานของเจาหนาที่สํานักผังเมือง
3. ปฏิบัติตามขอกําหนดการใชประโยชนจากที่ดินตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม พ.ศ. 2549
ปญหา อุปสรรค
1. ประชาชนไมเขาใจในกฎระเบียบ
2. การเขาใจงานระบบสารสนเทศ บางครั้งระบบขัดของไมสามารถเขาใชงานได
หลักฐานอางอิง
- ตัวอยางคํารองการขอเลขรหัสประจําบาน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
- แบบรายงานการลงจุดการออกเลขรหัสประจําบาน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – กันายน 2561
- รายงานผลกิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานเสนอผูบริหารและสํานักผังเมือง
- สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร แบบ 01
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(15) รอยละความสําเร็จ
ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลัก
(ฝายการคลัง)
4

เปาหมาย
รอยละ 100

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการสนับสนุน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการคลังและงบประมาณของ
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากร
ทางการศึกษา
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

จัดอบรมใหความรูตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารการคลังและงบประมาณของ
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตบางกอกใหญ เมื่อวันอังคารที่ 14
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ
หองประชุม ชั้น 5
ผูเขาอบรมสังกัดสํานักงานเขตบางกอกใหญ รวม
ทําแบบทดสอบ จํานวนทั้งสิ้น 47 คน ทํา
แบบทดสอบไดคะแนนสูงขึ้น จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 100
ผูเขาอบรมสังกัดสํานักงานเขตบางกอกใหญ
สํานักงานเขตคลองสาน และสํานักงานเขตตลิ่งชัน
รวมทําแบบทดสอบ จํานวนทั้งสิ้น 67 คน
ทําแบบทดสอบไดคะแนนสูงขึ้น จํานวน 67 คน
คิดเปนรอยละ 100

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน

ผูเขารับการอบรม หมายถึง ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบางกอกใหญที่ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ
วิทยากรในการจัดอบรมจากภายนอกเปนผูบรรยาย

ปญหา อุปสรรค

มีการแตงตั้งโยกยายเจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติงานดานงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุ ที่เคยเขารับการอบรมแลว และมีขาราชการบรรจุใหมมาทดแทน
ทําใหไมมีพื้นฐาน ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ และมีการแกไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ

หลักฐานอางอิง

รายงานสรุปผลการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการคลังและงบประมาณขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตบางกอกใหญ

คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(16) รอยละของจํานวน
ผูเขารวมการสัมมนา มี
ความรูผานเกณฑที่
กําหนด
(ฝายปกครอง ฝายรักษา
ความสะอาดฯ
ฝายการศึกษา)
4

3

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
โครงการสนับสนุน
รอยละ 91.17 1. โครงการสัมมนาและดูงานดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
2. โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ
3. สัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครตามรอยศาสตรพระราชา
4

4

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. ฝายการศึกษา – จัดโครงสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครตามรอยศาสตรพระราชา เมื่อวันที่ 2930 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดระยอง โดยไปดูงานที่
ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัด
ระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และดูงานที่ศูนยการ
เรียนรูของชุมชนและผูสูงอายุบานจํารุง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 งบประมาณ 318,000 บาท
มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 115 คน
- คะแนนกอนเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 53.77
- คะแนนหลังเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 98.11
- คะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 44.34
2. ฝายปกครอง – จัดโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ เมื่อวันที่
10 – 11 มีนาคม 2561 โดยดูงานศูนยวัฒนธรรมไทยทรง
ดํา อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2561 และอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561
งบประมาณ 372,600 บาท มีผูเขารวมสัมมนา จํานวน
115 คน
- คะแนนกอนเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 65.74
- คะแนนหลังเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 89.30
- คะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 23.56

หมายเหตุ

3. ฝายรักษาความสะอาดฯ – จัดโครงสัมมนาและดูงาน
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 รุน
แบบพักคาง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมเอกชน จังหวัด
นครสวรรคและจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 รุน รวม
450 คน มีผูไมเขารวมสัมมนา 53 คน คงเหลือ 397 คน
- รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561
- รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561
- รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561
งบประมาณ 2,308,700 บาท
มีผูผานการทดสอบ 394 คน
ไมผานการทดสอบ 4 คน
- คะแนนกอนเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 35.20
- คะแนนหลังเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 86.10
- คะแนนความกาวหนา คิดเปนรอยละ 50.90
สรุป
- คาเฉลี่ย 3 ฝาย กอนการเขารับการอบรม
คิดเปนรอยละ 51.57
- คาเฉลี่ย 3 ฝาย หลังเขารับการอบรม
คิดเปนรอยละ 91.17
- คาเฉลี่ย 3 ฝาย คะแนนความกาวหนา
คิดเปนรอยละ 39.60

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครใหความรวมมือในการเขารวมสัมมนา
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี

หลักฐานอางอิง
- รายงานผลการเดินทางไปดูงานตามโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามรอยศาสตรพระราชา
- รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการ
- รูปถาย
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(17) รอยละของการแจง
การประเมินภาษีตาม
ประมาณการที่สํานักการ
คลังกําหนดไว
(ฝายรายได)

เปาหมาย
รอยละ 80

4

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไมมี

ผลสําเร็จ
83.66

โครงการสนับสนุน
- กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย
และภาษีบํารุงทองที่
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สามารถประเมินภาษีรวมทั้ง 3 ภาษีไดเปนจํานวนเงิน
50,321,763.73 บาท จากยอดประมาณการรวม
60,210,000 บาท คิดเปนรอยละ 83.66 โดยแบงเปน
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สามารถจัดเก็บภาษีได
46,187,611.30 บาท คิดเปนรอยละ 83.22 จากยอด
ประมาณการ 55,500,000 บาท
2. ภาษีปาย สามารถจดเก็บภาษีได 3,073,452 บาท
คิดเปนรอยละ 85.37 จากยอดประมาณการ 3,600,000
บาท
3. ภาษีบํารุงทองที่ สามารถจดเก็บไดภาษีได
1,060,700.43 บาท คิดเปนรอยละ 95.56 จากยอด
ประมาณการ 1,110,000 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561)

หมายเหตุ

ปญหา อุปสรรค
- ฐานภาษีของพื้นที่เขตบางกอกใหญ ซึ่งปจจุบันพื้นที่ที่มีการกอสรางรถฟาทําใหสภาพเศรษฐกิจ การคาขายของประชาชนซบเซาลงไปดวย สงผลใหกิจการตาง ๆ ปดตัวลงและกิจการ
ใหม ๆ เกิดขึ้นนอย ทําใหการจัดเกบภาษีทําไดไมเปนไปตามที่ยอดประมาณการกําหนด
หลักฐานอางอิง
- แบบ สนค. 01
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(18) จํานวนหัวขอที่
สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซตสํานักงาน
เขตบางกอกใหญ
(ขอมูล ณ 31 ส.ค. 61)

เปาหมาย
2 หัวขอ/เดือน

4

ผลสําเร็จ
โครงการสนับสนุน
ไดเกินกวา - กิจกรรมปรับปรุงขอมูลเว็บไซต
เปาหมาย
สํานักงานเขตบางกอกใหญ
(76ครั้ง/11
เดือน)

(ฝายปกครอง)

4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ลงปฏิทินกิจกรรมทุกเดือน
- ลงขอมูลประชาสัมพันธกิจกรรมทุกเดือน
- ลงขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบครบถวน
- ปรับปรุงขอมูลโครงสรางผูบริหารใหเปนปจจุบัน
- ปรับปรุงขอมูลทั่วไปใหเปนปจจุบัน
- ปรับปรุงขอมูลการใหบริการใหเปนปจจุบัน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- กลุมงานประชาสัมพันธไดสงขาว เพื่อใหทําการเผยแพรผานทางเว็บไซต และฝายตาง ๆ ไดสงขอมูล เพื่อใหทําการเผยแพรในเว็บไซตอีกทางหนึ่งดวย
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- เว็บไซตสํานักงานเขตบางกอกใหญ
- แฟมสรุปเอกสารหลักฐานความจําเปนในการปรับปรุงขอมูลเว็บไซตที่สํานักงานเขตบางกอกใหญ
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(19) ระดับความพึงพอใจ
การใหบริการ ณ
ศูนยบริการราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bฺ FC) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปาหมาย
4 ระดับมาก

ผลสําเร็จ
4.72
ระดับมาก
ที่สุด

โครงการสนับสนุน
- กิจกรรมจัดตั้งศูนยบริหารราชการฉับไว
ใสสะอาดสํานักงานเขตบางกอกใหญ
(BFC)

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ทุกฝายใหความรวมในการลงประจําศูนย BFC
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- รูปถายเจาหนาที่ผูลงปฏิบัติ ณ ศูนย BFC วันทุก
- รายงานประชาชนผูใชบริการ ณ ศูนย BFC ทุกวัน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
1. จัดทําคําสั่งใหมีผูอํานวยการเจาหนาที่รับเรื่องและ
เจาหนาที่แตละฝายประจําศูนย BFC
2. มีการสํารวจความพึงใจแกผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการ
ฉับไวใสสะอาด

หมายเหตุ

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(20) จํานวนครั้งของการ
รณรงคประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชน ใน
การคัดแยกขยะอยางถูก
วิธี

เปาหมาย
12 ครั้ง/ป

ผลสําเร็จ
44 ครั้ง

โครงการสนับสนุน
-โครงการรณรงคประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนคัดแยกขยะอยางถูกวิธีตาม
หลัก SR และคัดแยกขยะอันตรายออก
จากขยะทั่วไปกอนนําทิ้ง

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในชุมชน
จํานวน 36 ครั้ง
- อบรมใหความรูแกประชาและนักเรียนในพื้นที่เขต มี
รายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 7 ต.ค. 60 ชุมชนวัดสังยกระจาย
2. วันที่ 14 ต.ค. 60 ชุมชนวัดเครือวัลย
3. วันที่ 3 พ.ย. 60 ชุมชนเพชรเกษม 1
4. วันที่ 10 พ.ย. 60 ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
5. วันที่ 17 พ.ย. 60 ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ
6. วันที่ 24 พ.ย. 60 ชุมชนวัดหงสรัตนาราม
7. วันที่ 1 ธ.ค. 60 ชุมชนศาลเจาพอเขาตก
8. วันที่ 8 ธ.ค. 60 ชุมชนโคงกระเทียม
9. วันที่ 16 ธ.ค. 60 ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ
10. วันที่ 22 ธ.ค. 60 ชุมชนหลังโรงกรองน้ํา
11. วันที่ 4 ม.ค. 61 ชุมชนวัดใหมวิเชียร
12. วันที่ 11 ม.ค. 61 ชุมชนวัดใหมพิเรนทร
13. วันที่ 26 ม.ค. 61 ชุมชนตรอกตาแทน
14. วันที่ 2 ก.พ. 61 ชุมชนขางโรงเรียนพณิชยการ
ราชดําเนิน
15. วันที่ 6 ก.พ. 61 นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิทธาราม

หมายเหตุ

16. วันที่ 9 ก.พ. 61 ชุมชนตรอกกระจก
17. วันที่ 16 ก.พ. 61 ชุมชนลานมะขาม-บานหมอ
18. วันที่ 23 ก.พ. 61 ชุมชนสมบุญพัฒนา
19. วันที่ 26 ก.พ. 61 นักเรียนโรงเรียนวัดประดู
ในทรงธรรม
20. วันที่ 26 ก.พ. 61 นักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
21. วันที่ 2 มี.ค. 61 ชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช
22. วันที่ 8 มี.ค. 61 วัดนาคกลาง
23. วันที่ 9 มี.ค. 61 ชุมชนวัดประดูฉิมพลี
24. วันที่ 15 มี.ค. 61 ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ
25. วันที่ 23 มี.ค. 61 ชุมชนโคงกระเทียม
26. วันที่ 8 เม.ย. 61 ชุมชนปรกอรุณ
27 วันที่ 20 เม.ย. 61 ชุมชนหลังโรงกรองน้ํา
28. วันที่ 4 พ.ค. 61 ชุมชนวัดนาคกลาง
29. วันที่ 11 พ.ค. 61 ชุมชนวัดใหมพิเรนทร
30. วันที่ 18 พ.ค. 61 ชุมชนเพชรเกษม 1
31. วันที่ 1 มิ.ย. 61 ชุมชนหลังโรงเคลือบ
32. วันที่ 8 มิ.ย. 61 ชุมชนวัดดีดวด
33. วันที่ 15 มิ.ย. 61 ชุมชนขางโรงเรียนเสสะเวช
34. วันที่ 28 มิ.ย. 61 ซอยพาณิชยการธนบุรี 21
35. วันที่ 6 ก.ค. 61 ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม
36. วันที่ 6 ก.ค. 61 นักเรียนโรงเรียนสายประสิทธิวิทยา
37. วันที่ 13 ก.ค. 61 ชุมชนตรอกกระจก
38. วันที่ 20 ก.ค. 61 ชุมชนลานมะขาม – บานหมอ

39. วันที่ 28 ก.ค. 61 ชุมชนวัดราชสิทธาราม
40. วันที่ 3 ส.ค. 61 ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ
41. วันที่ 11 ส.ค. 61 วัดโมลีโลกยาราม
42. วันที่ 16 ส.ค. 61 นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก
43. วันที่ 17 ส.ค. 61 ชุมชนสมบุญพัฒนา
44. วันที่ 23 ส.ค. 61 ชุมชนวัดทาพระ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- โครงการรณรงคประชาสัมพันธคัดแยกขยะอยางถูกวิธีจะดําเนินการควบคูไปกับนโยบายจัดเก็บขยะชิ้นใหญทุกวันอาทิตยของผูวาฯ กทม. ทําใหผลดําเนินการสําเร็จตาม
เปาหมาย
ปญหา อุปสรรค
- ไมมี
หลักฐานอางอิง
- สรปุรายงานการดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธีตามหลัก 3R ในพื้นที่เขต
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(21) รอยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกครบ 4
กิจกรรม

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
รอยละ 100

โครงการสนับสนุน
- โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย
(ไมใชงบประมาณ)
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมี
การดําเนินงานตามแผนปฏิบติงาน ดังนี้
1. สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
2. เผยแพรประชาสัมพันธเรื่องโรคไขเลือดออก
3. ปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไมใหเปนแหลง
แพรโรค
4. ดําเนินการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
ไดรับการแจง
ดําเนินกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกใหครบ 4 กิจกรรม ทั้งหมด 32
ชุมชน

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- แผนการปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพปลอดยุงลาย
ปญหา อุปสรรค
- ไดรับขอมูลติดตอผูปวยจากระบบ รง. 506 ไมชัดเจน และมีความผิดพลาดของขอมูล เชน บานเลขที่ เบอรโทรศัพท

หมายเหตุ

หลักฐานอางอิง
1. แผนปฏิบัติการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
2. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด

(22) จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการออก
กําลังกายและกีฬาใหกับ
ประชาชนในพื้นที่เขต
สํานักงานเขตบางกอกใหญ

เปาหมาย
1,550 ครั้ง/
จํานวนครั้ง
ตอป

ผลสําเร็จ
โครงการสนับสนุน
1625 ครั้ง/ป - สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา
- คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
เดือนตุลาคม 2560 จัด 89 ครั้ง
เดือนพฤศจิกายน 2560 จัด 183 ครั้ง
เดือนธันวาคม 2560 จัด 167 ครั้ง
เดือนมกราคม 2561 จัด 182 ครั้ง
เดือนกุมภาพันธ 2561 จัด 168 ครั้ง
เดือนมีนาคม 2561 จัด 186 ครั้ง
เดือนเมษายน 2561 จัด 153 ครั้ง
- จัดแขงฟุตซอล 4 รุน วันที่ 21 - 22 เมษายน 61
เดือนพฤษภาคม 2561 จัด 187 ครั้ง
เดือนมิถุนายน 2561 จัด 181 ครั้ง
เดือนกรกฎาคม 2561 จัด 88 ครั้ง
เดือนสิงหาคม 2561 จัด 21 ครั้ง
เดือนกันยายน 2561 จัด 20 ครั้ง

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
…………………ประธานลานกีฬาใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
……………………- ไมม.ี ...........................................................................................................................................................……………………………………………………………….
หลักฐานอางอิง
.............- โครงการ, เอกสารเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรแอโรบิคในแตละเดือน ...................................................................................................................................
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
……………………- ไมม.ี ...........................................................................................................................................................……………………………………………………………….

รายละเอียดรายตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ตัวชี้วัดงานประจําที่ 23

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

(23) รอยละความสําเร็จของโครงการ
ปรับปรุง/ซอมแซม ซอย ตามที่ไดรับ
งบประมาณ ใน พ.ศ.2561
(ฝายโยธา)

รอยละ 80

รอยละ 100

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

1. โครงการคันหินและทางเทาซอย 1. ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางขั้นตอน
อิสรภาพ 42 จากบานเลขที่
การตรวจรับงาน
426/22 ถึงบานเลขที่ 651/1
(งบประมาณ 2,125,000 บาท)
2. คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

ดําเนินการสํารวจพื้นที่ตรวจพบความชํารุด
จํานวน 9 แหง
- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 แหง
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 แหง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ซอมแซมบอพักทางเทาและทํากําแพงกัน
ดินพังทลาย ซอยวังเดิม 1
(งบประมาณ 431,900.-บาท)
2. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทาพระ
(งบประมาณ 347,000.-บาท)
3. ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหมพเิ รนทร
(งบประมาณ 275,000.-บาท)
4. ซอมแซมและปรับปรุงทางเขา-ออกสวน
อนุรักษพันธุพืชพรอมที่ออกกําลังกาย
(งบประมาณ 494,500.-บาท)

หมายเหตุ

5. ซอมแซมบอพักทอระบายน้ําและ
ฝาบอพัก ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 16 แยก
อํานวยสุข 3 (งบประมาณ 496,000.-บาท)

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลสําเร็จ

โครงการที่สนับสนุน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ

5. ซอมแซมบอพักทอระบายน้ําและ
ฝาบอพัก ค.ส.ล.ซอยเพชรเกษม 16 แยก
อํานวยสุข 3 (งบประมาณ 496,000.-บาท)
6. ซอมแซมบอพักทอระบายน้ําและฝาบอพัก
ค.ส.ล. ซอยเพชรเกษม 2
(งบประมาณ 492,000.-บาท)
7. จัดทําพรอมติดตั้งปายชื่อแยกซอยที่ชํารุด
(งบประมาณ 70,002.-บาท)
8. ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ชํารุด
จํานวน 3 รายการ
(งบประมาณ 147,000.- บาท
9. ซอมแซมประตูระบายน้ํา
(งบประมาณ 246,598.- บาท)
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
1. ประชาชนใหความรวมมือในการปรับปรุงถนนตรอก ซอย เปนไปดวยดี
ปญหา อุปสรรค
1. การประกาศบังคับใช พรบ.จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 สงผลใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบที่บังคับใช

หลักฐานอางอิง
1. สัญญาจาง
2. ใบตรวจรับงานจาง
3. สําเนาฎีกาเบิกจายเงิน
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(24) รอยละของ
กลุมเปาหมายที่ไดเขารวม
กิจกรรม

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
100

โครงการสนับสนุน
- ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

การอบรมเกี่ยวกับภูมิปญญาดานขนม โดยจัดทํา
ขนมกลวย และแปงจี่ โดยนางทองเจือ สินเทศ
ผูเขารวมจํานวน 50 คน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
……ประชาชนและนักเรียนมีความสนใจในการทําขนมของภูมิปญญา .................................................................................……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
………ไมมี………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หลักฐานอางอิง
……1. โครงการ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……2. ภาพถายกิจกรรม ................................................................................................................................................................……………………………………………….
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
………ไมมี………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(25) รอยละของจํานวนผู
เขารับการฝกอาชีพผาน
การประเมินตาม
มาตรฐานที่วิทยากร
กําหนด

เปาหมาย
รอยละ 80

ผลสําเร็จ
100

โครงการสนับสนุน
- ฝกอาชีพเสริมเพิ่มรายได เพิ่มรอยยิ้ม
4

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

กําหนดจัดกิจกรรมฝกอาชีพ 6 วิชาชีพ
ประกอบดวย
1.วิชาตนไมมงคล ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
2.วิชานาฬิกาไมสน วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
3.วิชากระเปาสะพายพลาสติก วันที่ 9 - 10
มิถุนายน 2561
4.วิชา ตุกตาผา cotton วันที่ 9 - 10 มิถุนายน
และวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561
5. วิชารองเทาแฟนซี และหมวกงอบหอม
ฝกอาชีพวิชาละ 25 คน

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
…………ประชาชนมีความสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ปญหา อุปสรรค
………ไมมี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หลักฐานอางอิง
……1. โครงการ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……2. ภาพถายกิจกรรม ................................................................................................................................................................……………………………………………….
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
………ไมมี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(26) ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการวัน
สําคัญอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

เปาหมาย
4 ระดับมาก

ผลสําเร็จ
4.33
ระดับมาก
ที่สุด

โครงการสนับสนุน
โครงการจัดวันสําคัญอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- จัดงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยฯ เพื่อแสดง
ความกตัญูกตเวที และเฉลิมพระเกียรติใหเปนที่
ประจักษแกอนุชนคนรุนหลัง เมื่อวันเสารที่ 24 กุมภาพันธ
2561 ณ วัดอรุณราชวราราม
-จัดพิธีบวงสรวงและเดินขบวนอัญเชิญพระบรม
สาทิสลักษณสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จากสํานักงาน
เขตบางกอกใหญไปประดิษฐานยังแทนประดิฐาน บริเวณ
ถนนลาดหญา เขตคลองสาน เพื่อใหประชาชนทั่วไปได
สักการบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไดรับความรวมมือจากขาราชการและลูกจาง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ เปนอยางดี
ปญหา อุปสรรค
- สถานที่จอดรถยนตไมเพียงพอ
- เนื่องจากเปนวันทําการทําใหการจราจรติดขัดเนื่องจากขบวนอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

หมายเหตุ

หลักฐานอางอิง
- คําสั่งสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และฝายดําเนินกรจัดงานรัฐพิธีถวายบังโคม พระบรมราชานุ
สาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
- คําสั่งสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่ 426/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะที่ปรึกษาการจัดงานและคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช ประจําป พ.ศ. 2560
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(27) รอยละของ
จํานวนชุมชนที่เบิก
จายเงินสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

เปาหมาย
รอยละ 70

ผลสําเร็จ
รอยละ
63.80

โครงการสนับสนุน
- คาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รายละเอียดผลการดําเนินงาน

เดือนต.ค.จํานวน 16 ชุมชน 78,775 บาท
เดือนพ.ย. จํานวน 19 ชุมชน เปนเงิน 82,425 บาท
เดือนธ.ค. จํานวน 18 ชุมชน เปนเงิน 92,737 บาท
เดือนม.ค. จํานวน 27 ชุมชน เปนเงิน 140,000 บาท
เดือนก.พ. จํานวน 18 ชุมชน เปนเงิน 92,065 บาท
เดือนมี.ค. จํานวน 28 ชุมชน เปนเงิน 137,605 บาท
เดือนเม.ย. จํานวน 25 ชุมชน เปนเงิน 128,632 บาท
เดือนพ.ค. จํานวน 12 ชุมชน เปนเงิน 96,615 บาท
เดือนมิ.ย. จํานวน 14 ชุมชน เปนเงิน 101,360 บาท
เดือนก.ค. จํานวน 21 ชุมชน เปนเงิน 108,039 บาท
เดือนส.ค. จํานวน 26 ชุมชน เปนเงิน 130,184 บาท
เดือนก.ย. จํานวน 21 ชุมชน เปนเงิน 100,722 บาท

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
- ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหา อุปสรรค
………ชุมชนไมมีเวลาพอที่จะจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนตนเอง…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
หลักฐานอางอิง
……1. โครงการ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……2. เอกสารการเบิกจายเงินสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการชุมชน.....................................................................................……………………………………………….

-2คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
……1. ชุมชนไมมีเงินสดสํารองพอที่จะจายคาอาหาร และคาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรม……………………………………………………………….
……2. ในชวงเวลา ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 สํานักงานเขตจัดกิจกรรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งลงพื้นที่ในชุมชนตาง ๆ ทําใหชุมชนไมมีเวลาเพียงพอสําหรับ จัดกิจกรรม
ของตนเอง

รายละเอียดสวนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัด
(28) รอยละของการทํา
บัตรประจําตัวประชาชน
เด็กที่มีอายุครบ 7 ป
4

เปาหมาย
รอยละ 80
(จากจํานวน
135 คน)

ผลสําเร็จ
โครงการสนับสนุน
รอยละ
- โครงการ “พานอง 7 ป ทําบัตรไมมี
112.96
คาใชจาย”
(ดําเนินการได
122 คน)

รายละเอียดผลการดําเนินงาน
- ต.ค. 60 เริ่มดําเนินโครงการและดําเนินการตามแผน
- ทําหนังสือแจงโรงเรียนในพื้นที่เขตใหเขารวมโครงการ
- พ.ย. – ธ.ค. 60 รับนักเรียนมาทําบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 11 ราย
- ม.ค. 61 รับนักเรียนมาทําบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 63 ราย
- ก.พ. – เม.ย. 61 ไมมีการรับนักเรียนมาทําบัตร
ประจําตัวประชาชน เนื่องจากปดภาคเรียน
- พ.ค. 61 รับนักเรียนมาทําบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 8 ราย
- มิ.ย. 61 รับนักเรียนมาทําบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 45 ราย
- ก.ค. 61 รับนักเรียนมาทําบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 6 ราย
- ส.ค. 61 สุปรยอดตั้งแตดําเนินการ เดือนต.ค. 60 – ส.ค.
61 รวมทั้งสิ้น 122 คน คิดเปนรอยละ 112.96

หมายเหตุ

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน
ไดรับความรวมจากโรงเรียนในการนํานักเรียนมาทําบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………………………………
ปญหา อุปสรรค
……- ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
หลักฐานอางอิง
…- รูปถาย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- โครงการ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย)
- ไมมี……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.1 รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการกอหนี้ผูกพัน
ระดับคะแนน
คะแนนรอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

2.1.1

5

100

4.902

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก
0.204

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพันหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(ประเมินผลตัวชี้วัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
1.ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณี e-market) วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
34 รายการ ดําเนินการได 100 % คิดเปน 5 คะแนน
2.ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (กรณี e-bidding) รายการที่ e-bidding
17 รายการ ดําเนินการเสร็จสิ้น 15 รายการ คิดเปน 4.706 คะแนน
3. เงินกันเหลื่อมป 60ฯ (แบบไมมีหนี้ผูกพัน) การกอหนี้ผูกพัน ทุกหมวดรายจาย ทุกรายการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 2 รายการ ดําเนินการได 100 % คิดเปน 5 คะแนน
รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน 5+4.706+5 = 4.902 คะแนน
3
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- มีการติดตามความคืบหนาของการกอหนี้ผูกพันจากผูบริหาร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. เปนชวงเปลี่ยนผานระบบจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหมเปนรอยตอในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของเดิมและเนื้อหาที่เกี่ยวของทุกเรื่อง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบใหม

2. ขอหารือเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามขอกฎหมายตางๆ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐแนวใหมของหนวยงานที่เกี่ยวของของกรุงเทพมหานครและผูปฏิบัตินั้น ในบางกรณีไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตลอดจนไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

หลักฐานอางอิง :
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ( MIS2 )

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.2 รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินการเบิกจายงบประมาณ
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนรอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

1
1.4

2
2.8

3
4.2

4
5.6

5
7

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

2.1.2

7

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2561 รวม 7 หมวดรายจาย ณ สิ้นไตรมาส 1 - 4
และเงินงบกลาง ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
1.ผลการเบิกจายไตรมาสที่ 1 คิดเปน 5.303 คะแนน
2.ผลการเบิกจายไตรมาสที่ 2 คิดเปน 6.294 คะแนน
3.ผลการเบิกจายไตรมาสที่ 3 คิดเปน 6.633 คะแนน
4.ผลการเบิกจายไตรมาสที่ 4 คิดเปน 7.000 คะแนน
5.ผลการเบิกจายงบกลาง คิดเปน 6.023 คะแนน
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม (5.303+6.294+6.433+6.023)
5
=6.251 คะแนน
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- มีการติดตามความคืบหนาของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมจากผูบริหาร
อุปสรรคตอการดําเนินงาน:

1. เปนชวงเปลี่ยนผานระบบจัดซื้อจัดจางและและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหมเปนรอยตอในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบที่เกี่ยวของเดิมและเนื้อหาที่เกี่ยวของทุกเรื่อง ตาม พ.ร.บ. และระเบียบใหม
2. ขอหารือเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญหาในการปฎิบัติตามขอกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุรัฐแนวใหมของหนวยงานที่เกี่ยวของของกรุงเทพมหานครและผูปฏิบัตินั้น
ในบางกรณีไมเปนไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
หลักฐานอางอิง :
ระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ( MIS2 )

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจายงบประมาณ
2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางกรวรรณ ศรีบูรณ
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.4 คะแนนผลสําเร็จของการประเมินเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนรอยละของเงินกันไวเบิกเหลื่อมป

1
0.4

2
0.8

3
1.2

4
1.6

5
2

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

2.1.2

2

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
เปนการประเมินผลราชการกันเงินเหลื่อมป 2561
ไวเบิกป 2562 เปนการประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ไมมีรายการเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
คิดเปน 2 คะแนน
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
ปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมไดทําใหการดําเนินการลาชา อาจสงผลใหตองกันไวเบิกเหลื่อมปแบบไมมีหนี้ผูกพัน

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.1 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุมาลี กาบกวง
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํางบการเงิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดทํางบการเงินที่ทําไดจริง
(คะแนนการสง + ะแนนความถูกตอง)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

�5

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่

น้ําหนัก (รอยละ)

2.2.1

2.5

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตบางกอกใหญ จัดทํางบการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลอง ประจําป 2560 สงกองบัญชี สํานักการคลัง
ตามหนังสือสํานักงานเขตบางกอกใหญที่ กท 5708/5648 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ไดทันภายในเวลาที่
กําหนด และไมไดรับการทักทวงแกไข
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
งบการเงินประจําป 2560 ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :

 Line

 Staff

 Line & Staff

มิติที่ : 2

ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 คะแนนของความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน
2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ประจําป
2560 ทันเวลาและถูกตอง
ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวสุมาลี กาบกวง
เบอรโทรศัพท : 0-2458-1276
ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 คะแนนการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนนของการจัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน
ที่ทําไดจริง (คะแนนการสง + คะแนนความถูกตอง)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดี่

น้ําหนัก (รอยละ)

2.2.2

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ได

2.5

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
สํานักงานเขตบางกอกใหญ จัดทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ 2560 สงกองบัญชี สํานักการ
คลัง ตามหนังสือสํานักงานเขตบางกอกใหญที่ กท 5708/5648 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ไดทันภายในเวลา
ที่กําหนด และไมไดรับการทักทวงแกไข
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
หลักฐานอางอิง :
รายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําป 2560 ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 2

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางพิมพรรณี พรชวยกอบกุล
เบอรโทรศัพท : 5705
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / - รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ผลคะแนนความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง
≤ 80
85
90
95
100
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
2.3

น้ําหนัก (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

5

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคําสั่งคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงระดับ
หนวยงาน นําสงสํานักงานตรวจสอบภายใน
2. จัดการเผยแพรใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
3. จัดทําตาราง SR1 และ SR2 ครั้งที่ 1 และนําสงสํานักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
4. จัดทําตาราง SR1 และ SR2 ครั้งที่ 1 และนําสงสํานักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
5. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน แบบ ปย. 1 และแบบปย. 2 สงสํานักตรวจสอบภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2561
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ไดรับความรวมมือจากฝายที่เกี่ยวของเปนอยางดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- ไมมี
หลักฐานอางอิง :
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คําสั่งคณะทํางานดานการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน
3. ตารางการคนหา ระบุ และวิเคราะหความเสี่ยง (ตาราง SR1)
4. แผนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน (ตาราง SR2)

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางประภัสสร เกตุแกว
ตําแหนง : นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :

เบอรโทรศัพท : 5705

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 0.25 ตอ 1 คะแนน

0

ระดับคะแนน
ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
3.1

1

2

3

4

5

≤6

6 2
5

6.5

6.7

7

น้ําหนัก (รอยละ)

ผลการดําเนินงาน

7

7

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวง
น้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
1. เรื่องรองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561
จํานวน 501 เรื่อง
2. เรื่องรองเรียนที่ตอบรับภายใน 1 วัน และรายงานความกาวหนาเขาสูระบบ ภายใน 3 วัน
จํานวน 498 เรื่อง คิดเปนรอยละ 99.40
3. การติดตามความคืบหนาการดําเนินการทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน จํานวน 466 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 98.73
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : ไดรับการประสานงานจากทุกฝายและใหความรวมมือในการแกไขเรื่อง
รองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
1. มีบางเรื่องที่รายงานลาชา เนื่องจากตองประสานใหหนวยงานภายนอกดําเนินการแกไขตามคํารองเรียน
2. เจาหนาที่ศูนย กทม. 1555 บันทึกรายละอียดของผูรองไมครบถวน กรณีตรวจสอบไมพบเหตุเดือดรอน
รําราญตามที่ผูรองแจงก็ไมสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมกับผูรองได
3. บริเวณที่ผูรองแจงเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน เจาหนาที่จึงไมสามารถเขาไปดําเนินการแกไขได
4. เรื่องรองเรียนซ้ํา โดยเกิดจากความไมพอใจสวนตัว

หลักฐานอางอิง :
1. บันทึกรายงานผล ความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวรองทุกข
3. แบบรายงานรหัส CPL_Roo1 รายงานเรื่องคงคางหนวยงานดําเนินการ

4. รูปแบบหรือหลักฐานประกอบการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนสงทาง e-mail:bma.rongtook@gmail.com

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางพิมพรรณี พรชวยกอบกุล
เบอรโทรศัพท : 5705
และนางประภัสศร เกตุแกว
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
และนักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
90 95 100 105 110
(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
3.2
7
146.62
5
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : (โครงการ Bestservice ประจําป 2561)
สํานักงานเขตบางกอกใหญไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการใหบริการที่ดีที่สุดและแตงตั้ง
คณะทํางานโครงการใหบริการที่ดีที่สุดโดยมีตัวแทนเจาหนาที่แตละฝายเขารวมเปนคณะทํางาน โดยไดดําเนินการ
รวบรวมและวิเคราะหปญหาและกําหนดกิจกรรมแนวทางการแกไขปญหา โดยไดดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหใชพื้นที่สําหรับจอดรถของสํานักงานเขตบางกอกใหญจากเจาของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 3 ราย (เปาหมาย 2 ราย) คิดเปนรอยละความสําเร็จ 150
2. การสรางเครือขาย “CarPool” ดําเนินการสอบถามและขอความรวมมือเขารวมกิจกรรม และสราง Line
กลุมสําหรับในการแลกเปลี่ยนขอมูลการเดินทาง มีสมาชิกจํานวน 42 ราย (เปาหมาย 30 ราย) คิดเปน
รอยละความสําเร็จ 140
3. ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในสํานักงานเขตบางกอกใหญ จํานวน 5 จุด โดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานในการปรับปรุงพื้นที่แตละชั้นของสํานักงานเขตตามคําสั่งที่ 136/2561 ลว.23 มีนาคม 2561
(เปาหมาย 5 จุด) คิดเปนรอยละความสําเร็จ 110
4. ดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สําหรับเจาหนาที่ เพื่อใชในการผอนคลายอิริยาบถจากการทํางาน จํานวน 2 จุด
(เปาหมาย 1 จุด) คิดเปนรอยละความสําเร็จ 200
5. จัดกิจกรรมการเลนโยคะ ณ สํานักงานเขตบางกอกใหญ ทุกวันอังคารและพฤหัสของสัปดาห 2 ครั้งตอ
สัปดาห (เปาหมาย 1 ครั้งตอสัปดาห) คิดเปนรอยละความสําเร็จ 200

6. ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการ โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,054 คน
ประชาชนมีความพึงพอใจเทากับรอยละ 84.95 (เปาหมายรอยละ 80) คิดเปนรอยละความสําเร็จ 106.19
7. ดําเนินการสํารวจดัชนีความสุขในการทํางาน (worklife index) จากขาราชการและลูกจางประจําสังกัดฝาย
ทั้ง 10 ฝายของสํานักงานเขตบางกอกใหญ จํานวน 492 คน พบวามีคาคะแนนดัชนีความสุขสูงกวารอยละ
60 จํานวน 472 คน คิดเปนรอยละผูมีดัชนีความสุขผานเกณฑเทากับรอยละ 96.14 (เปาหมายรอยละ 80)
คิดเปนรอยละความสําเร็จ 120.18
8. คาเฉลี่ยความสําเร็จเทากับ (150 + 140 + 110 + 200 + 200 + 106.19 + 120.18)/7 = 146.62
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : เจาหนาที่แตละฝายใหความรวมมือในการดําเนินโครงการ ตั้งแตการรวมแสดง
ความคิดเห็นในการคนหาปญหาและรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในการแกปญหา รวมถึงการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามโครงการทําใหโครงการสามารถดําเนินการไดดวยดี
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ไมมี
หลักฐานอางอิง :
- เอกสารรายงานสถานการณสรุปผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
- ภาพถาย

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางพิมพรรณี พรชวยกอบกุล
เบอรโทรศัพท : 5705
และนางประภัสศร เกตุแกว
ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
และนักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1 2 3 4
5
ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
90 95 100 105 110
(รอยละ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
3.2
7
110.05
5
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : (รักษารอบดําเนินโครงการ)
9. มีจํานวนสมาชิกในโครงการเพิ่มชองทางการรับเรื่องรองเรียนผาน line@ จํานวน 502 ราย (กําหนดจํานวน
สมาชิกไว 450 ราย) (คิดเปนรอยละความสําเร็จ 111.56)
10. การแกไขปญหาทางกายภาพที่ไดรับแจง จํานวน 12 เรื่อง ไดรับการแกไขแลว จํานวน 12 เรื่อง คิดเปน
รอยละความสําเร็จ 110)
11. จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการผานชองทาง Line@ บริการดานเรื่องรองเรียน รองทุกข และ
ความเหมาะสมของขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ (ประเมินผานระบบ Line@) ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 52 ราย มีผูที่ตอบแบบสอบถามและมีความพึงพอใจมากกวาระดับมาก
จํานวน 48 ราย คิดเปนรอยละ 92.31 (กําหนดเปาหมายรอยละ 85) คิดเ)นความสําเร็จรอยละ 108.60
12. คาเฉลี่ยความสําเร็จเทากับ (111.56 + 110 + 108.60)/3 = 110.05
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : ผูนําชุมชนและผูแทนหนวยงานตางๆ ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยทางดานกายภาพและดานอื่นๆ และเจาหนาที่ใหความรวมมือในการแกไขปญหา
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ไมมี
หลักฐานอางอิง : เอกสารรายงานสถานการณสรุปผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 3

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอุไรวรรณ บําเพ็ญ
เบอรโทรศัพท : 5705
ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
ระดับความพึงพอใจ
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
3.3
6

1

2

ผลการดําเนินงาน
4.276

3

4

คะแนนที่ได

5
คาคะแนนถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 – ผลการประเมินจากผูรับบริการฝายตาง ๆ ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ จํานวน 250 ชุด
ความพึงพอใจที่ไดรับ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.295
ครั้งที่ 2 – ผลการประเมินจากผูรับบริการฝายตาง ๆ ของสํานักงานเขตบางกอกใหญ จํานวน 250 ชุด
ความพึงพอใจที่ไดรับ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.257
รวมคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดรับ ทั้ง 2 ครั้งคาเฉลี่ยอยูที่ 4.276
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
- ไดรับความรวมมือจากประชาชนทั่วไป ขาราชการและบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
- สถานที่จอดรถคับแคบ ทําใหไมเพียงพอกับการใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ
- ประชาชนผูรับบริการบางคนไมไดใชระบบ Appication ทําใหไมสามารถตอบแบบสอบถามได
หลักฐานอางอิง : รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาววัชรา กริสวาง
เบอรโทรศัพท : 0 2868 1266
ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ตอ 5706-07
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ ≤60
70
80
90
100
เสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ)
4.1
5

ผลการดําเนินงาน
100

คะแนนที่ได

คาคะแนนถวงน้ําหนัก

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
1. ดําเนินการประชุมในหนวยงาน เพื่อใหทุกฝายรวมกันพิจารณาหัวขอความเสี่ยงการทุจริต ตามตัวชี้วัด
ที่ 4.1 ที่อาจเกิดขึ้นกับฝายโยธา ฝายเทศกิจ และคัดเลือกอีก 1 ฝาย ที่มีความเสี่ยงดานการทุจริต
ไดแก ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สรุปหัวขอไดดังนี้
- ฝายโยธา หัวขอการจัดซื้อจัดจางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายทุจริต
- ฝายเทศกิจ หัวขอการยักยอกเงิน (เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียม
หรือจายเงินเบี้ยยังชีพฯ)
- ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวขอการจายเงินตางๆ ที่ไมถูกตอง และไมเหมาะสม
(การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)
2. ประสาน ติดตามผล และรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน สงใหสํานักงาน ก.ก. ภายในกําหนด
และเมื่อสํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบแลว แจงผลการตรวจสอบใหฝายที่เกี่ยวของทราบ
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
พรอมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของใหสํานักงาน ก.ก. ประเมินผล
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : เจาหนาที่ผูรับผิดชอบฝายโยธา ฝายเทศกิจ และฝายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม

อุปสรรคตอการดําเนินงาน : - ไมมี หลักฐานอางอิง :
1. ฝายโยธา หัวขอการจัดซื้อจัดจางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขายทุจริต
1.1 ทะเบียนรายชื่อเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 3 คน
1.2 คําสั่งสํานักงานเขตบางกอกใหญ ที่ 244/2560 เรื่อง กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
ขาราชการฝายโยธา ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560
1.3 คําสั่งใหขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4905/2560
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
1.4 โครงการ/กิจกรรม ภาพประกอบ เอกสารสารหลักฐานอื่นๆ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการคลังและงบประมาณฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
1.5 คูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารเวียนแจง
2. ฝายเทศกิจ หัวขอการยักยอกเงิน (เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมหรือ
จายเงินเบี้ยยังชีพฯ)
2.1 รายงานการจัดเก็บคาธรรมเนียมหรือจายเงิน (รายงานการเก็บ รักษา และนําสงสวนแบงคาปรับ)
2.2 เอกสารหลักฐานการกําหนดใหมีการลงชื่อผูสอบทานในรายงานการเก็บ รักษา และนําสงสวน
แบงคาปรับ)
2.3 หนังสือมอบหมายเจาหนาที่สอบทานฯ คําสั่งฝายเทศกิจ ที่ 12/2561 เรื่อง มอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่สอบทานการรับเงิน การรวบรวมเงินฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
2.4 รายงานการประชุมขาราชการฝายเทศกิจ
3. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวขอการจายเงินตางๆ ที่ไมถูกตอง และไมเหมาะสม
(การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)
3.1 รายงานการตรวจสอบขอมูลผูสูงอายุ
3.2 เอกสารหลักฐานอื่นๆ (เอกสารประสานงานกับฝายทะเบียน)
- หนังสือที่ กท 5702/310 ลงวันที่ 18 เม.ย.61 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุเสียชีวิต
- หนังสือที่ กท 5702/311 ลงวันที่ 18 เม.ย.61 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนา
- หนังสือที่ กท 5702/345 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุเสียชีวิต
- หนังสือที่ กท 5702/344 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนา
- หนังสือที่ กท 5702/387 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุเสียชีวิต
- หนังสือที่ กท 5702/386 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนา

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นายจุติเดช ชลศิลปวิทย
เบอรโทรศัพท : 02-868-2481
ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ
เกณฑการใหคะแนน : 5
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย
60 70
80 90 100
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
4.2.1
3
100
5
0.150
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน : สํานักงานเขตบางกอกใหญดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ 4.2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงานที่สํานักอนามัยกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดครบถวน
ดังนี้ 1. จัดทําแผนโครงการ 2. จัดประชุมคณะกรรมการทํางาน 2 ครั้ง 3. สวนราชการประชาสัมพันธ 2 ครั้ง
4. เจาหนาที่สวนราชการที่รับผิดชอบโครงการเขารวมประชุมชี้แจงที่สํานักอนามัยจัด
5. สวนราชการดําเนินการตามแผนโครงงานและรายงานผลใหหัวหนางานทราบ 6. สวนราชการในสังกัดประเมิน
ความเสี่ยงเพิ่มเติม 7. รายงานผลภาพรวมของสํานักงานเขตบางกอกใหญใหผูอํานวยการเขตทราบ
8. รายงานผลการดําเนินการทั้งหมดใหสํานักอนามัย
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :
1. มีชองการติดตอ เพื่อประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของแตละสวนราชการโดยมีการตั้ง Line
กลุม สําหรับประสานงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ทําใหผูที่รับผิดชอบตัวชี้วัด สามารถติดตอประสานงาน และสามารถ
สอบถามขอสงสัย ปญหาการดําเนินงาน ไดสะดวกยิ่งขึ้น
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ทุกสวนราชการ ในสังกัดเขตบางกอกใหญ ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานเปนอยางดี
หลักฐานอางอิง : รายงานผลการดําเนินการ โครงการการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงาน

แบบฟอรมการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน :
ประเภทหนวยงาน :
มิติที่ : 4

 Line

 Staff

 Line & Staff

ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน : นางอุไรวรรณ บําเพ็ญ
เบอรโทรศัพท : 5705
ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เกณฑการใหคะแนน :
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ลดลง ลดลง คงที่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
5
2.5
0
2.5
5
ของบุคลากรในหนวยงาน (รอยละคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ของบุคลากรในหนวยงานที่มีแนวโนมการพัฒนาเขาสู
เกณฑปกติ)
ผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัดที่
น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน
คะแนนที่ได
คาคะแนนถวงน้ําหนัก
4.2.2
2
3.98
3.98
คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน :
ครั้งที่ 1 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ขาราชการและบุคลากรสํานักงานเขตบางกอกใหญ
จํานวน 733 คน จากศูนยบริการสาธารณสุขที่ 33 วัดหงสรัตนาราม ซึ่งผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)
อยูในระดับ 25.4 อยูในเกณฑอวนภาวะอวนระดับ 2 ภาวะเสี่ยงโรคอยูที่อันตรายระดับ 2
สํานักงานเขตบางกอกใหญ ไดจัดกิจกรรมออกกําลังกายชวงเวลา 10.00 และ 14.00 น. เปดเพลงเสียงตาม
สายเพื่อออกกําลังภายในฝายทุกวัน และในวันพุธจัดกิจกรรมการออกกําลังกายรวม ณ สถานที่จอดรถของเขต
และจัดกิจกรรมโยคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ณ หองประชุมชั้น 5 สํานักงานเขตบางกอกใหญ
ครั้งที่ 2 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ขาราชการและบุคลาสํานักงานเขตบางกอกใหญ
จํานวน 720 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยมีขาราชการและบุคลากร ยายหรือลาออก อยูไมเต็ม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะไมนํามาคํานวณ
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวา
มีคาคะแนนเทากับ 3.98 หรือคิดเปนรอยละ 79.50

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 1. ไดรับความรวมมือจากศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม
2. ไดรับความรวมมือจากขาราชการและบุคลากรของสํานักงานเขต
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 1. การออกกําลังกายภายในฝายชวงเวลา 10.00 และ 14.00 มีประชาชน
เขารับการบริการทําใหขาดการตอเนื่องในการออกกําลังกายเจาหนาที่ตอง
ใหบริการแกประชาชน
2. บางครั้งขาราชการและบุคลากรติดภารกิจทําใหไมสามารถรวมออก
กําลังกายได
หลักฐานอางอิง : 1. แบบฟอรม A , B และ C
2. สําเนาแบบเบิกจายเงินเดือนจากระบบ MIS
3. โครงการออกกําลังกายสรางเสริมสุขภาพที่ดี ชีวีเปนสุข
3. รูปถายกิจกรรมการออกกําลังกายของสํานักงานเขตบางกอกใหญ

